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4 Niedziela Wielkanocna – 11 maja 2014 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj obchodzimy Rocznicę I Komunii Św. - 2 grupy: z naszej parafii o godz. 11.00 i
ze szkoły Paderewskiego o godz. 13.00.
1. W najbliższy wtorek – 13 maja obchodzimy święto matki Bożej Fatimskiej. Z tej racji po
mszy św. wieczornej odprawimy nabożeństwo fatimskie, które kontynuować będziemy
w każdy 13-ty dzień miesiąca, aż do października. Serdecznie zapraszamy i prosimy
przynieść ze sobą świece na procesje do okolicznych kaplic.
2. W środę obchodzimy święto św. Macieja, apostoła, a w piątek św. Andrzeja Boboli.
3. W środę prosimy rodziców młodzieży przygotowującej sie do Bierzmowania na
spotkanie organizacyjne o godz. 20.00
4. Za tydzień będą zbierane przed kościołem podpisy pod projektem mającym na celu
ochronę dzieci przed wprowadzaniem szkodliwej edukacji seksualnej w przedszkolach i
szkołach. Kto będzie chciał sie podpisać pod tym projektem powinien podać numer Pesel
5. W tym roku przypada Jubileusz 600-lecia urodzin św. Jana z Dukli. Tenże św. Jan z
Dukli jest także Patronem Polski i Litwy, ogłoszonym w 1739 r. przez papieża Klemensa
XII, na prośbę króla Polski Augusta III. Dlatego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mając
na uwadze zasługi św. Jana, ogłosił obecny rok 2014 Rokiem św. Jana z Dukli. Dla
nas jest to tym bardziej szczególny rok, gdyż św. Jan z Dukli był bernardynem, czyli
kapłanem w naszym zakonie, żyjącym w XV w. W związku z tym pragniemy tym
gorliwiej włączyć się w obchody tego jubileuszowego roku i wprowadzamy nowe
nabożeństwo do św. Jana z Dukli w każdy czwartek po mszy św. wieczornej,
połączone z istniejącą już adoracją Najświętszego Sakramentu i modlitwą o powołania
kapłańskie. Kolejnym punktem obchodów będzie nasza pielgrzymka do Dukli w dniu
31 maja, na centralne obchody Jubileuszowe. Następnie w dniach 6,7,8 lipca będziemy
obchodzić uroczyste Triduum święta św. Jana z Dukli, połączone w niedzielę 6 lipca z
licznymi imprezami kulturalno-odpustowymi na placu przed kościołem, na wzór naszych
festynów. W październiku zaś odbędzie się międzynarodowe sympozjum naukowe.
Szczegóły będziemy jeszcze ogłaszać i wywiesimy baner informacyjny. Prosimy zaś o
chętne włączanie się w te uroczystości, gdyż Rok jubileuszowy zawsze wiąże się ze
szczególnymi łaskami, jakich Bóg udziela człowiekowi. Można zatem składać na
kartkach prośby do św. Jana, które będziemy odczytywać podczas czwartkowych
nabożeństw.
6. Najbliższy Tydzień jest ogólnoświatowym czasem modlitw o powołania kapłańskie.
Pamiętajmy o tym w naszych modlitwach zwłaszcza w codziennie odmawianym
Różańcu w naszym kościele.
7. Za tydzień Klub dyskusyjny zaprasza na projekcje filmu „Kostomłoty nad Bugiem” oraz
spotkanie z jego reżyserem Januszem Hałasem.
8. Za 2 tygodnie w sobotę 24 maja zapraszamy dzieci i grupy parafialne na majowe
popołudnie przy ognisku i zabawie. Prosimy już zarezerwować sobie ten dzień.
9. Zachęcamy nadal do uczestnictwa w codziennych nabożeństwach majowych zarówno
w naszym kościele o godz. 17.30, jak i przy przydrożnych kaplicach. Dzieci otrzymują
codziennie specjalne wyklejanki.

